
,i,

\\\#$?.2-S*::#'
;1. -, - ,F;%;*"r,S

ri"

){'lf,S {(- G1.51. oooo.rlo5.

<t(qfcr"t TfR"fR fiFf c<fg

'[AEi. fiTd.l frst"f tfu(fls] -lt?ff1

ql'|r{5Ite, c"lc{ <l(Et {rl(, Dtol -5Qo1t

Website : rvrvrv.bteb. gov.bd
s5.oo5.Qo-ets5 ffiq 

' 
q\b;rrsr{, Qoto R.

or<t+t lRitfurs lqefqrce <I(Et(fi Tfl+T{ qqr ryqa fi1q1sie*I{ <s cslsoff ffilT fliflIc Fq'ff{ <I(eTrcqn flfr{R
flm,r r<r'i< qtsglq-l{ &c*m ?{ ?fqfi{rfr< trmmrq< 5:r \s e{ *u o6fo 4ftq-qo55 s<( B(dtT'r il pRcra eu
qqPtfihB trmmn< rr "r{ "fRaa+ {fts-f-tosb (mKu< {itiF d(- G1.5i.oooo.rro5.s5.oo5.lo.exa, ffi{c \o-oq-
Qo\o f*c, WTs {(- 61.)9.oooo.rro5.\i5.oo5.lo. s58, ffi{c S5-oe-Qoeo Rc s<( ({l{o {(-
cq.5q.oooo.oo5.e5.oo5.lo-eqx, otR{ : le {f\:rTs[, Qoio R. flIstTs esl.fu 19 qftsT\5 cnT $-< ksE Aftjaa) €<

"1?tofs 
oo 1fra; ft-.;r< '1-qt1 frcrre tk<fts mxlfr qfltfr w1fts qmr

ttt@{Asfj

rprfu r<il+=rm

Vo

I\
slR'.I, <K e {T{ q< i\ t<'{T

csls
o) )u $r lolo

TadK
fu66 - 6q:6o

I Ig-CT{rat eoQo

<R-<T-<

{Olq 50:oo

){
1<

). vcb)a. fstBis-) fi&"r, fuGq (Es),
$F'1tDF, elT€{t<,

q<efr, ailq, qn6fu(.

fi"t fifui, .lfi.ff(qtc,
qftBfr-q. sBf-
rtGrsftBBFimlq.
sdmfi, cvoEfr-s.
$qfiq qs flA-{nre.
frFG(

\n,

q<
\9C qa.\ nfirEf:ir+iEsRlq-rf q]l-<ffis5]K.

q.ctsrcrKlt{,

?r+oGrcim, ec"rdf{q,
?rq-sd:Kfs-€m,
crotfr-+im, ffio,
{rr6fr\ c{k{,
offiEt<qlrT.{,
,{qtfufu,
qi'e11{cffiA
qiftfrfr,
ctGr+frBfrro.tn, qlfu-q

ol )b:nD lolo
1enfudm

frolq - ol'oo
ffilT'<I-<

T<FTFI bo:oo

)T
q<

\9V))a. qlfrcfsEKl6i rfltBfuEq qfficf+ur*
qtDw<tt{+'ffitdm qffiE
c$fr$ilq ifufi-qtR( +rc-nrAnn mfir$if{ t

8. sgu) ) c<frotrq-dft-s 1a_11[ jffiofi;T,
nc+"dfr-q
r:x "f{e crk-q, frt
frtur

c'. ggb)) gutfwffi.Fffirqq srg.

\91o)r9 (Ts]t{+Tf{ {Iqrflrr{( TflcLT<T]EI crsf{sim
1. "ff\e<f{ tf&rffi( $lskTBFT "tN3{.K
v. \91t) ) 66q'644,{s,!Tl-<sWd(

qsn:lsnq
qr{qfr

b. ffiFftffi.firBfr<jq{ ffi-s
)o. ,LOO\\ $l{ tf qhilf<\ r-rlrtkxl-arq- ) $l{

\9981) frGEt&ffimrtfrrn{ qlrs*(
Ubo5\ Cq-fir<Fr ii"tqrEq fr{frtu

)e. \gbl)) ftsitwpliE '{5gl6effi rf ,{t\irl3t{g'

U
.ln]< TT<iI 'I <i'5:t ?-5ilDip In Eng Supply RoutinerPending Exanr Notice - Copl'.doc

ffi

"fB-{Fis 
glr{q, <1<

s qTs ft'sm-{qt{ ffi



q\
i\ frsrr-{ffi ffi

tl fif qo\o

TqeB{tr
frsFi - o\'oo

Qu Grqst eoeo
mT<l{

{<Fl-dT 50:oo

)8. sE8)) slft dFr$frEfrr+.mqv
crBsx.tffi. c<fts{

vlBt dFr+ftBforc"tq

)c. 9bo)) c<F-o q;rqT{qrTDH neffi. qi-sil;il;1611fifE

T]vlrlvtE{w{l@:fq qs
ficqs(uT4

qI€T'I].,TTF

\o gbe)) q1q.6qdqrflo clG]1+fl{qv
qRtuneffi

qtiF\ qv rlt{ {ks

)b. \9b8 ) ) dffiEfrr+-n c<fi-$q cfiffiBfrr+-i:+
)b. gbc)5 eftl c<frs fr&
\o. \9b\9) ) C{Fr$..{IftTffi{ q]fu-rffi{
a.). \9bb)) qtsvr<tfuffi<. me-rcqAm 1Er:irrf<

gbb)c efmrf{f{,{sEfu. Frkci:I €s {;if1fif{B
9T ssbqq @FeEefiirtk.sffi{r q6frffiiFr, asfirqt"r.

w, flIs{r{,
([sifr+I]FI, qr<qfr,
rTIr.6EiS, utlIr]-cry|q,
q&Bfi-g.. rffit qv
:flt r ftrt

og fiu \o\o
fi]T<K

frorE - o\,oo
{€rf{<rfl

:I$lq 50:oo

s{/
){
q<

gcb)e c$ht€ 9I "F( ! lqfsE. ftiiie
(Bs), sfuBDT. fl€rm,
slKsFr. TE, xffil.
,ft"r f?fu(, qitror*?i{.
qflfuEflg, uEtffi
sfrUFrpfil, T--IER-.FT.

cvoEfa-q, qtfrl u's

m{qws, Afi'(
::1.fu qfs&$D-K.

q6[:rrfl1-di. roftron.
nrn-rG$nE. ffifr-s.
ffinrfu+in, w,
croFiom, frflfirs,
crfu. ofuGDm amm

es d$r+m&, qqEf,ffi,
qisffilE.
qtaftfr,
dGrcFCGnrc-rT.

*Eerm< c €fltFfl

($ <r<Rfr-o 44fi frFM 'ffrrtT c.k{ <rrsifrT 'fftxt Ss"to-{cu q64 trfr q]-ro 
I

e<( fu1frm-< s:I s
\e{ 'fCdT

qiffi rrs-{ro 'rffie= cc{Ift cfl-slr+fr <r+qt Oqffia w{I s-{(-<t{ q{t Eratt

E^tm{lcs, d[TlqfrT xe-s qrqRR rc[t{elstFr q-fl{6t p6 g1ffis'fft.st sc{
q-{rdFtTntqmft

D \+lr'Fll3 +-T5Fr 7?rrrfu trilrFlr< <fu.rF1sfloip In Eng Supply Routine\t,eucling Exanr Noticc - copr cloc

T{R '11F0

CS'FB ol-Ccoorbclc

slR'{, <ke cry
,tBKFi\9= sIIn{, <1-<

\9 q:m 'r{
Fr{w
c{rlu

fiTu-r



,{l{+ 4 ( - 0 1, 5 1. o o oo. r:o5. 9 5. oo 5. \o -sb-5( 5\b )

-.qilft qnn'q1ffi \3 Smrqilr oFircdc

ffi{ : l\b {fsltB[, to\o R.

05 TIR{R s flgffi fu fiigtsl, Ff+f qO"nq{, "ffr<e"t 
eF s<-i-, {E{fqT frio c<ts, Dl-rt-)ooo I

or 158 wrc-{"ia qfufre qfi-< fstR{B rl

o'c. ]Rr"tfuq+, ffi.ik fts'} qfQnffi, .!T-8/R, qlriI<sYt': $"nqfr-r \qqlst, Dlslr
.,8. rElflRb-ffir, qfifb, T:fu(qF e AFmq $r<1, Fffiq, ul+1r

oa. rtr<ltf<q{sttR}T{r (flkfqra)/{R}-rqs tffiffi;, <I(qknt ffitR fis'T a<t6, Dt+Ir
o'!. (srf,l filxo, c(BE roa ffiqtl
a1. qgw/c+rg< sj-<die $-:ffiI, .................................... r

a\d. (r(fr? AR{lq \e ,ffrTT '[R]-1f,{1ftftTET w1Tf,{ q61 e;-fi51 etRtl-irll< w{L<lfiSr)
os. q{rs /flftD|{O .... ....................................1

)o g1-1-Q=.p1finsr -6flafta7aqq7frexrcer+l -lFcsrr{, <I(Elcn.t +]R{R fis,r ffilli, trt$Tt

)5. E"t x[n< tc<&clrct-{F< t*"nxqlN{-"rR}-rfls (fu< rs fi.?s.rl, <I(qtfi.f sifr{R fts']C<lri, D]$Ir

)t. Ftt.Er oilfrE. <t<dttq-"t$ifrtR FtFt a{Nr, arct tatF.{F-Website-q a-rlr.f< <F"$ erqr.l< w{r${qs) |

:. (flr$rfl( (B(dl:rl ifBffis e< qtfre$d), <t(El-cq-l ffi{R trmr c<r6, ot+tr
)8. lq<Tf iftq,-t F{ET fftlffiEer Rs<"t <tiElmt +TRlfr trrnt c<ri, arctr
5. lqq-nppg4 qftqt<, <IiEtfi-I ffi{R Fmr c<rri, Dlslr
5!. ($E nlrrn'qr{. <I(E]_m.f +lR"lR Fts'T c<16. Dlolr

\

P-ut>rl 
2o'6 {9:

1mffirn qr{{'fiR{ fieqrs 5aa1-9
U"t- "|fr'q{ fiT{s t Bc*tatl

CvHg ol-c'c'oogd'e5

Il {ii :[.] <FrT;li r:irfg'atl]:tr{ 4f"3pn3flllip In Iirrg Supply Routirer,Penciing Exrun Notice - Copl,cloc



ef.rfr-{ 4T'f.[Tt,{{ sITr<TRi

( u'uri'.bteb. gov.bd) fu&n o<.4,l<i
q'6x1 qffi1a-+ i-rqia sr"F Ff,d I

<I\EIM'T SIR{R FFfl' C{Nf
{ATt fiTq.f R-sFf (&T?rtrr.lt{t)

qFn<rtlv 6.lr{ {t\Et qt{, Em'- )qo q

(Website : www.bteb. gov.bd)

q{ ffi-sil-E
q<wqG s

"{KS 4(- G t. ) 1.oo oo.\3o ).\9).oo8.\o-sul

4(qlm1 fifu{i f.N1 6afrsl( s1ssffrq
qFrrfr-eF$sflr( fr{cffi r+ni qqr"ifr 1-frq[ qo qo

frREffimr 3

stk{ ' t\9 ircs'{. a.oa.o fr.

qV,m.F Fnrm-cr* ){ "f{ frsfrs q<( \jryf{

Etl-irf \e q-'{'{ <lT "F( Rvcn-{i1T

a.1- ) a.-a.oa.o

q41E 56.66$1'

<k{K 5{ ) I q$ltsNFfcaft-q-l

w I r egltsTfi?f.rfi-q-q
lb-)t-lolo

;P61-a Se.eeDi

{{q-{r{ ){ 5 1 fBisffi-q-$iH RfqtErtl-<r->

t I (I'q.t<rrE{ qv cqB\3$6{, e 1 r161ffi9-5
w ) I sftt.fr-c$frs *fi'r-q

9)-)Q.-t oQ.o

qotrl )o.ooBi
rq*iftTiK ){ ) r$frBRc$FeRI4t-)

tT ) I q$ts c)rslfrq
o{-o )-{oa.)
{+l{ )o.ooBI

ffi-dK ){ ) t,{Sftsql({-q
\{ > r 6E< qv qgilqmfi tq qY(o.rq

o8 -o ) -loQ.)
:16P1 56.66$;

ralT<|f, \:r ) lqqcorl{"|e ffi
i{ ) | &€tBsfr'srlq t&firtR-l

q r ffiF6r, fW"F qssdl4
e r Gtl-flffiqsRbGffi

oU-o)-Q.oQ.)

>f$Ifl )o.ooD[
{ffiiT ){ 5 I ffii-5rffiq ttfrs.wts crrqnsq&

q{ ) I EEU cn-sIfu'(fitrq;
q r qltrqTefcqq-<" ev E]ffiDk ffi
s I c&qlr{.r{,4s q{ls-sfu.tR.

ob-o)-Q.oQ.)

441q 5e.66fr1

ffi{K ){ ) I qqmrr{tq qlncs]Ee

{T > r ffi-+i-q €W$-t{tq<REEE"f
) )_o )_ioa.)

}f51-e1 56.6e$1

r{Fr-<F ){ ) r qGffi. oiln<nq, q 1 6qfrsirq-dF-q'
v rfficl-stfrqto+tfroin)

\{ ) I sfrEfrr$.n ta ffiq qs ffis.

<rEqtR'o e

f ' qfrstfi"E

EtRat "titmtro-U'
)\/o)/qo\l <e )s/o)/\o\) i$a q1is

(at-<rqrrrr c{ft{F "flr<)

ffi+fE Eut'{ dfip +-cqq, 6sq:}p, E[$[- )qob I

136.1q EB<r B q$s E-6qlTs l<-st{ls Efi{cq-< {l{rl{ eRIsW-< q$BI qT{liT oFc"l sl'l TGr <I<qtKs
xo-q ffir ffis cnr$ er€e rr< mtrg" q-{C$q-F-{ qqT ceKt sfrcfi r

"Rr$]-{

-(.u

v' Tq]-{ 'll.E)

Il. +T<l4K ST{r{ {E9 l€ffif< f-f6fS TTT(- Routrrre Rourrrrc t n C-znil tst Sem Sep-2010 .doc

mt{ 3 oq-ccoogG\c

ffi



nf<-S4(- 01.)1.oooo.9o).9).oo8.lo-ebq gful , l\9;:|(.s-q-<. toto i$.

qTfrFiqflB s !?fiir{+.6nrf a

). xq|tftuffi-o, +]ffifuqftqg.{, DRrl l

t. v{is, 6oFr+lT{ffi6fu.T-6EET, Dt+t I

e. {trVqk6l6fo (slk{E]{)/"rf<q-fo/flftD-fq-s (qtifrfr), <RE]rq{ s.lffi trNl c+r6, rt+-i 
r

8. B"t-"rfts'lfisg-r- ('tptftT/qiq, <iRqkqtsTffiFm cEr6. ut+t r

c. Bt-qF{ (c<&e)78"r-xB< (fii+t), <tREtrm ntffi Fmr c<iri, ufof r

s. Frd{ q;ilGf$, <lTfFk-<T (mlBqfr Website q ef+-f613 <r<q1 +Kfr g1-{] q{eTKqq) 
Iq. 6n-ofiqa6 (Ra]< € frAst), <rieT64=.i +tffi fi61 6apf, 6-q; 1

v. (fi{rlrdrqK, <llqtcq-i+]ffiFwI c<r6, ulst r

b. tdlrc:rfi qftp-{K, <tlEkq.t+1ffi fiiq 6qt' q-q 
I

5o. ril{'fr{ cu:rkTrm qcqfqm-{ <lfu'ts $f{6t, <tftq.rolffi fitwl 6q.[9, qol 
I

)). lFr r

Wqsila)12n24{+,
(mrqq? qlT{ .trk{ Tl €EtR +<-$t{)
' E"t-tfts'tfi{E-s @ram)

IetE A ol-CCoogce)

I):rQt(r{BI$l?tf,{afign-asriRE|Brlfc Rourrnc Rorrrrrrc rl l( -frd tstselr sel)-t02{) (loc



C:\Users\bteb\Desktop\Pending Exam Notice  4.doc 

বাংলােদশ কািরগির িশ া  বাড 
পরী া িনয় ণ িবভাগ ( িষ/ ট ঃ শাখা) 
আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

web site : www.bteb.gov.bd 

সংেশািধত পরী ার সময় িচ 
 

কেরানা অিতমািরর কারেণ কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় এর ারক নং-57.00.0000.052.33.001.17-300 
তািরখ: 23-11-2020ি . মাতােবক বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র অ েমাদন েম িডে ামা ইন ফেরি  
িশ া েমর ২০১6 িবধােনর ১ম ও ৩য় পব পির রক পরী া-২০20 এর পিরবিতত সময় িচ সংেশািধত কের িনে া  তািরখ ও সময় 
অ যায়ী হণ করা হেব। 

িমক নং কািশত সময় িচেত তািরখ, বার ও সময় সংেশািধত তািরখ, বার ও সময় ম  
 30 মাচ ২০২০ 

সামবার,  সকাল ১০.০০ 
23 িডেস র ২০২০ 

ধবার, সকাল ১০.০০ হেত 
 31 মাচ ২০২০ 

ম লবার , সকাল ১০.০০ 
24 িডেস র ২০২০ 

 হ িতবার, সকাল ১০.০০ হেত 
 01 এি ল ২০২০ 

ধবার, সকাল ১০.০০  
িডেস র 

রিববার, সকাল ১০.০০ হেত
 02 এি ল ২০২০ 

হ িতবার, সকাল ১০.০০  
28 িডেস র ২০২০ 

সামবার, সকাল ১০.০০ হেত 
 05 এি ল ২০২০ 

রিববার, সকাল ১০.০০  
29 িডেস র ২০২০ 

ম লবার, সকাল ১০.০০ হেত 

িলিখত পরী া শেষ বহািরক পরী া হণ করেত হেব (যিদ থােক)। সংি  সকলেক পিরবিতত সময় িচ মাতােবক ব া হেনর জ  
অ েরাধ করা হেলা এবং িত ান ধানেক 10/12/2020ি ঃ তািরেখ েবশপ  হেণর অ েরাধ করা হেলা।  
উে  পরী া হেণর ে  েয়াজনীয় সম  া িবিধ অ সরণ বক ব া হণ করার জ  সংি  সকলেক িনেদশ েম অ েরাধ করা 
হেলা। 

াঃ/- 
ড. েকৗ: শীল মার পাল 

পরী া িনয় ক 
ফান : ০২ ৫৫০০৬৫২৫ 

       সদয় অবগিতর জ  অ িলিপ রণ করা হ’লঃ ( জ তার িভি েত নয়) 
১.  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক রাড, ঢাকা-১০০০। 
      [ ি  আকষণ: অিতির  সিচব (কািরগির)।] 
2.  ধান বন সংর ক, বন অিধদ র, বন ভবন, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
3.  সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আই িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4.   উপ- ধান বন সংর ক(িশ া ও িশ ণ উইং), বন অিধদ র, বন ভবন, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
5.   জলা শাসক, চ াম 
6.  পিরচালক, ফের  সােয়  এ  টকেনালজী ই উট, ব নািছরাবাদ, চ াম। (৭০১২৯) 
7.  উপ-পরী া িনয় ক - গাপনীয়/সনদ/িবএম/ ভাক/ শট কাস, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8.  উপ-সিচব ( রিজঃ)/উপ-সিচব ( শাসন)/উপ-পিরচালক (িহসাব ও িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
9.  িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (সংেশািধত পরী ার সময় িচ ওেয়ব সাইেট কােশর ব া  হেণর অ েরাধসহ)।   
10. স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
11. সহকাির া ামার,  বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
12. চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল অিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
13. নিথ 
 
 

ইি ঃ মাসাঃ ছালমা আ ার)
সহকাির পরী া িনয় ক( িষ ও ট ঃ)

ফান 0255006544
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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
পরী া িনয় ণ িবভাগ ( িষ/ ট ঃ শাখা) 
আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

web site : www.bteb.gov.bd 

সংেশািধত পরী ার সময় িচ 
 

ক রানা অিতমািরর কারেণ কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় এর ারক নং-57.00.0000.052.33.001.17-300 
তািরখ: 23-11-2020 ি . মাতােবক বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র অ েমাদন েম িডে ামা ইন ট টাইল 
ইি িনয়ািরং িশ া েমর ২০১০ িবধােনর ১ম ও ৩য় পব পির রক পরী া-২০১৯ এর পিরবিতত সময় িচ সংেশািধত কের িনে া  তািরখ 
ও সময় অ যায়ী হণ করা হেব।  

িমক নং কািশত সময় িচেত তািরখ, বার, সময় সংেশািধত তািরখ, বার ও সময় ম  
 ১৮ মাচ ২০২০ 

ধবার, সকাল ১০.০০ 
23 িডেস র ২০২০ 

ধবার, সকাল ১০.০০ হেত 
 ১৯ মাচ ২০২০ 

হ িতবার, সকাল ১০.০০ 
24 িডেস র ২০২০ 

 হ িতবার, সকাল ১০.০০ হেত 
 ২২ মাচ ২০২০ 

রিববার, সকাল ১০.০০ হেত 
িডেস র 

রিববার, সকাল ১০.০০ হেত
 ২৩ মাচ ২০২০ 

সামবার, সকাল ১০.০০ হেত 
28 িডেস র ২০২০ 

সামবার, সকাল ১০.০০ হেত 

িলিখত পরী া শেষ বহািরক পরী া হণ করেত হেব (যিদ থােক)। সংি  সকলেক পিরবিতত সময় িচ মাতােবক ব া হেনর জ  
অ েরাধ করা হেলা। 
উে  পরী া হেণর ে  েয়াজনীয় সম  া িবিধ অ সরণ বক ব া হণ করার জ  সংি  সকলেক িনেদশ েম অ েরাধ করা 
হেলা। 

 
াঃ/- 

ড. েকৗ: শীল মার পাল 
পরী া িনয় ক 

ফান : ০২ ৫৫০০৬৫২৫ 
ারক নং- ৫৭.১৭.০০০০.৩১২.১৯.০০২.২০-27(16)                                                            তািরখঃ ২5-১১-২০২০ ি ঃ 

        সদয় অবগিতর জ  অ িলিপ রণ করা হ’লঃ ( জ তার িভি েত নয়) 
1. সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক রাড, ঢাকা-১০০০। 
        [ ি  আকষণঃ অিতির  সিচব (কািরগির)।]  
2. সিচব, ব  ও পাট ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা। 
4. মহাপিরচালক, ব  অিধদ র, িব এমিস ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।   
5. সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আই িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6. জলা শাসক, সংি  সকল জলা। 
7. অ / কে র ভার া  কমকতা,.............................................................।  
       (সংি  িবধান ও পরী া পিরচালনা নীিতমালা অ সরণ কের পরী া পিরচালনার অ েরাধসহ।) 
8. উপ-পরী া িনয় ক - গাপনীয়/সনদ/িবএম/ ভাক/ শট কাস, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
9. উপ-সিচব ( রিজঃ)/উপ-সিচব ( শাসন)/উপ-পিরচালক (িহসাব ও িনরী া), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
       িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (সংেশািধত পরী ার সময় িচ ওেয়ব সাইেট কােশর ব া হেণর অ েরাধসহ)।   
10.  সহকাির া ামার (িডে ামা  ট টাইল ইি িনয়ািরং এর দািয় া ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
11.  সহকারী পরী া িনয় ক- িডে ামা/িবতরণ বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
12. ইনফরেমশন অিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
13. স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
14.  চয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল অিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  

  নিথ।

 
ইি ঃ মাসাঃ ছালমা আ ার)

সহকাির পরী া িনয় ক( িষ ও ট ঃ)
ফান 0255006544 


